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Upplevt

Det var kallt, den kallaste 
lördagen på länge kändes 
det som. För att vara mer 
exakt var det lördagen den 
19 januari. Scouterna i Väs-
by skulle till Tekniska Mu-
seet för en heldag i 
rymden.

Klockan 08.45 samlades alla scou-
ter utanför Pressbyrån vid Väs-

by station för avfärd till Tekniska 
Museet. Scouterna var spända och såg 
fram emot utflykten. Klockan 08.58 
gick tåget, väl inne på Centralen fick 
vi vänta på bussen. Det tog ett tag in-
nan den kom och scouterna började 
bli otåliga men till slut kom bussen. 
Vi hade tur, vid nästa stopp klev en 
hel hög med folk på men vi som hade 
klivit på vid stationen innan fick sitt-
platser.

Rymdmuseet
När vi kom fram till Tekniska Museet 
mötte vi upp våra scout kompisar från 
Stuvsta SMU scoutkår, vi skulle näm-
ligen tillbringa dagen tillsammans 
med dom. Vi började med att hänga 
av oss alla kläder för att sedan bege 
oss in på NASAs rymdavdelning. Det 
var riktigt spänande att se alla gamla 
rymdgrejer som de använt genom ti-
derna för att skicka ut levande varel-
ser i rymden. 

Kreativa idéer
Efter någon timme var rymdavdel-
ningen avklarad och nu var det dags 
för lunch. Vi gick ner i matsalsrum-
met och åt våran medhavda matsäck. 

När maten var slut var det dags att hit-
ta på fler roliga saker. Vi fortsatte upp 
i byggnaden till byggverkstan. Där 
fick scouterna testa på att bygga olika 
föremål av både lego och roliga plast-
rör. Scouterna byggde allt från bollar 
till flygplan. Nästa etapp var miljörum-
met. Där fick scouterna testa på hur 
man på olika sätt skulle kunna göra 
miljön bättre samt testa att framställa 
el på olika sätt som tex med vågkraft.

Lyckad landning
Efter fyra timmar på museet var det 
dags att åka hem. Vi samlades i en 
ring och sade hej då till Stuvsta scout-
kår för att sedan klä på oss och gå till 
bussen. Väl hemma i Väsby blev scou-
terna upphämtade av sina föräldrar. 
Ännu en lyckad dag tillsammans med 
våra scouter.

Vill du också bli scout?
Kontakta våran kårchef Ankie på 
telefon  073 310 2470  eller 
maila acatj3a@hotmail.com
Du kan också  gå in på våran hemsida: 
www.vasbysmuscout.se

Paulina Palmé 

Rymdscouter
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